
I juli 2022 åpnet den nybygde XL - BYG Tømmergår-
den i Viborg i Danmark. Med en størrelse på 10.000 m2 
og fl ere tusen varer på lager, er det mange muligheter 
til å utforske DIY-butikken. Som en del av butikkåpnin-
gen er det installert 8.500 elektroniske hylleetiketter 
fra Delfi  Technologies.

Den nye DIY-butikken erstatter den gamle XL-BYGG 
på Randersvei i Viborg og har mer enn dobbelt så mye 
plass som den gamle butikken. I 2016 ble XL-BYGG 
i Viborg en del av Tømmergaarden, som i dag har 17 
butikker i Nord - og Midtjylland.

Butikken i Viborg er den første hvor Tømmergården 
har valgt å implementere elektroniske hylleetiketter 
fra Delfi  Technologies. Men selskapet er også i ferd 
med å implementere samme løsning i en DIY-butikk i 
Nykøbing Mors. Dette gjøres som en del av en digitali-
seringsstrategi, der selskapet ønsker å gjøre virksom-
heten mer digital enn den allerede er i dag.

- Spesielt byggebransjen er i dag utsatt for stigende 
og svingende innkjøpspriser. Derfor var det viktig for 
oss å kunne opprettholde inntjeningen ved å enkelt 
kunne endre priser og prislapper til en oppdatert pris, 
sier Brian Kudsk, IT-sjef i XL-BYGG Tømmergaarden.

ALLE 8.500 ETIKETTER 
ER OPPDATERT I SANNTID 
De digitale prisskiltene på XL-BYGG drives av et 
knappcellebatteri, som har en batterilevetid på ca. 5 
år. Skiltene oppdateres ved hjelp av en trådløs anten-
ne som sender ut produktinformasjon og priser til alle 
8.500 skilt i løpet av noen sekunder. Programvaren, 
som styrer alle tegnene, er i skyen og er koblet til butik-

kens ERP-system. På denne måten har DIY-butikken 
alltid oppdaterte priser og informasjon på skiltene.

Skiltene, som er tilgjengelige i mange forskjellige 
størrelser, kan også ha forskjellige typer oppsett og 
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informasjonsområder. Delfi Technologies har i nært 
samarbeid med IT-sjefen i XL-BYGG Tømmergaarden 
utviklet noen spesifikke oppsett og funksjoner som var 
spesielt viktige for virksomhetens drift.

Et stort ønske fra Brian var muligheten til å vise man-
glende steder for gjenstander direkte på skiltene. Med 
over 8.000 varer i sortimentet er det en viktig faktor for 
å kunne finne varen og vite at den også er tilgjenge-
lig i hyllene. Derfor vises nå en tykk linje på skiltene 
der det ikke er noen plassering knyttet til elementet i 
systemet.

BEDRE OVERBLIKK OVER HVA SOM ER PÅ 
LAGER I DE FORSKJELLIGE BUTIKKENE 
Andre viktige punkter for Brian var muligheten for å 
kunne synliggjøre produkter der lagertallene i syste-
mene ikke samsvarer med det som er på hyllen eller 
motsatt. Derfor har produkter som har et undertall av 
det totale lagerantallet, blitt synliggjort med to tynne 
linjer på skiltet. På denne måten kan personalet få sys-
temene korrigert ved ganske enkelt å sammenligne de 
to linjene på skiltet med det som vises på hyllen.

Er det ti pakkeskruer på hyllen, men skiltet viser et 
minus, vil det bli korrigert når en medarbeider ser det-
te under eventuell sjekking eller produktpåfylling nær 
hyllen. På denne måten blir det ikke bestilt for mange 
varer til butikken gjennom det automatiske bestillings-
systemet.

- Et av områdene der Delfi er spesielt sterke er med 
sin nye app. Vi bruker appen, som kan brukes på 

smarttelefoner og håndholdte terminaler, for å koble 
nye elementer til de digitale prisskiltene og se drift-
sstatusen til våre skilt og antenner. Men også for å 
veksle mellom design på skiltene når vi må fremheve 
plasseringen av et element med en opp- eller ned-pil, 
forklarer Brian Kudsk.

EN BEDRE OPPLEVELSE  
OG KUNDESERVICE 
Brian har også implementert et lite trekantsymbol på 
skiltet, som indikerer at produktet enten er avviklet, 
ikke vil komme tilbake, eller på annen måte forteller 
at når hyllen er tom, kan plassen brukes til andre pro-
dukter eller for raskt å kunne gi kunden et svar og si at 
produktet er avviklet.

Disse ulike alternativene er ekstremt tidsbesparende 
for personalet i butikken. Tid som nå kan brukes til å gi 
kundene en enda bedre opplevelse og service.

OM XL-BYGG

XL-BYGG er Skandinavias største DIY - kjede med over 
250 butikker. Konsernet omsetter totalt for ca. 8 milliarder 
kroner. XL-BYGG driver også en velfylt nettbutikk med 
byggematerialer og artikler for hjem og hage. XL-BYGG 
er en valgfri kjede. Det betyr at de enkelte butikkene er 
uavhengig eide selskaper. Alle virksomhetene har en lang 
faglig tradisjon samtidig som de er godt forankret i sine 
lokalområder. Flere av eierne er av 3. eller 4. generasjon i 
virksomheten.
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